
 

UZNESENIE č. 34/11042018 

z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 11.4.2018 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí rokovalo podľa schváleného programu a prijalo 

nasledovné uznesenie:  

 

 

 

A. s c h v a ľ u j e 

 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

2. Na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva okrem zmluvného partnera spoločnosti 

Vuniz, ktorá prevádzkuje obecnú káblovú televíziu, nikto iný nemôže vyhotoviť 

videozáznam, nahrávať zvukovú snímku v miestnosti. 

 

3. Voľbu pracovných komisií v zložení: 

a/ mandátová komisia: Szilva Anikó, Csányiová Alžbeta 

b/ návrhová komisia: Ing. Petrík Tomáš, Borvák Imrich 

c/ overovatelia zápisnice: Ing. Mészáros Béla, Mgr. Ármai Adrián 

 

4. VZN č. 2/2018 o poskytovaní stavebných stimulov pre občanov s trvalým pobytom 

v obci Mužla a o prenájme nájomných bytov vo vlastníctve obce  

 

5. Zmenu č. 2 rozpočtu obce Mužla na rok 2018 

 

VÝDAVKY 
    

 

06,2,3 Rozvoj obce                                     

 

Položka Text Schválený rozpočet 

2018 

Návrh zmeny č. 2 

  plán plnenie plán plnenie 

  euro euro euro euro 
717 Výstavba vodovodu Vinohrad 35 000  25 000  

717 Výstavba vonk. javiska 23 000  52 000  

717 Parkovisko 10 000  0  

717 Zberný dvor – vlastný podiel 21 000  15 000  

635 Oprava jarkov - pokračovanie 8 000  0  

717 Výstavba chodníka pri poľ. 

dome 

9 000  0  

717 Pasportizácia 250  0  

717 Zateplenie 6BJ 4 100  0  

717 Zateplenie Domu služieb 15 908  31 358  

717 Vybavenie kuchyne KD+MŠ 4 500  6 900  

717 Vybavenie Zberného dvora 5 000  0  

635 Oprava Kultúrneho domu 2 000  0  



717 Zateplenie Športovej haly 5 000  0  

717 Chodník + parkovisko pri ZŠ 10 000  21 000  

635 Odvodnenie ulice  0  500  

717 športové pomôcky do fitnesu 0  1 000  

 

 

 

6. Záverečný účet obce Mužla za rok 2017 bez výhrad. 

 

7. Nájomnú zmluvu medzi obcou Mužla s spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., ktorej 

predmetom je nájom parcely č. 707/25 o výmere 120 m2 zastavané plochy a nádvoria, 

vedená  v registri CKN na LV č. 1 na dobu určitú, do 31.3.2019. 

 

8. Kúpnu zmluvu medzi obcou Mužla a kupujúcimi Alexander Baka a Anikó Baková, 

bytom 943 52 Mužla č. 349, ktorej predmetom je  pozemku v kat. území Mužla parc. 

reg. „C“, parc. č. 960/30 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 23 m2  za kúpnu cenu 

5,40 euro/ m2 .  

 

9. Zmluvu o budúcej zmluve medzi obcou Mužla a žiadadeľmi - Ján Urbánek 

a Bernadett Urbánek Galambosi, bytom Mudroňovská cesta 82/10, 946 57 Svätý Peter 

na poskytnutie stavebného pozemku v kat. území Mužla v reg. „C“, parc. č. 1972/40 

vo výmere 502 m2 orná pôda, vedená na LV č. 1. 

 

10. Kúpnu zmluvu medzi obcou Mužla a kupujúcimi - Ján Urbánek a Bernadett Urbánek 

Galambosi, bytom Mudroňovská cesta 82/10, 946 57 Svätý Peter, ktorej predmetom je 

pozemok v kat. území Mužla parc. reg. „C“, parc. č. 1972/41 orná pôda vo výmere 502 

m2  za kúpnu cenu 5,40 euro/ m2 . 

 

11. Zámer na predaj parcely č. 207/14 o výmere 144 m2 , ktorá bola vytvorená podľa 

geometrického plánu č. 96/2007 z parcely č. 207/7 o výmere 465 m2 vodná plocha 

a z parcely č. 207/10 o výmere 417 m2 záhrady, ďalej predaj parcely č. 213/1 

o výmere 411 m2 záhrady a 213/2 o výmere 24 m2  zastavané plochy v katastrálnom 

území Mužla,  zapísané na LV č. 1 v reg. „C“ KN pre žiadateľov Robert Szabó 

a Aurélia Szabóová bytom 943 52 Mužla 632 za kúpnu cenu 5,40 €/ m2. Predaj 

predmetných parciel je z titulu hodného osobitného zreteľa, nakoľko odpredávané 

parcely sú v skutočnosti súčasťou pozemku žiadateľov a predajom budú usporiadané 

vlastnícke vzťahy. Kupujúci nie sú osobami uvedenými v  §9a ods. 6,7 cit. zákona. 

Prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa bol schválený 3/5 väčšinou poslancov. 

Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli a webovej stránke obce. 

 

12. Predbežný súhlas na predaj časti parcely č. 963/4 o výmere 91718 m2 zastavané 

plochy a nádvoria a parc. č. 63 o výmere 493 m2 vodné plochy v katastrálnom území 

Mužla,  zapísané na LV č. 1 v reg. „C“ KN pre žiadateľa Helena Kecskemétiová 943 

52 Mužla č. 380 za kúpnu cenu 5,40 €/ m2 . Predaj predmetných parciel je z titulu 

hodného osobitného zreteľa, nakoľko odpredávané parcely sú v skutočnosti súčasťou 

pozemku žiadateľov a predajom budú usporiadané vlastnícke vzťahy. Zámer na predaj  

bude schválený až po predložení geometrického plánu. 

 



13. Žiadosť Petra Lajosa, bytom 943 52 Mužla č. 529 o dotáciu z Mládežníckeho fondu vo 

výške 1000 euro na kúpu osobného auta potrebného na dochádzku do práce. 

 

14. Zmenu platového nároku hlavného kontrolóra na rok 2018 nasledovne: 

Podľa § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov ( ďalej len  „cit. zákon“) plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu 

obyvateľov obce. Podľa údajov Štatistického úradu SR je priemerná výška mesačnej 

mzdy v hospodárstve za rok 2017 v sume 954,00 eura.. Podľa § 18c ods. 2 cit. zákona 

ak má hlavný kontrolór dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný času, jeho plat 

sa určí podľa seku 1 v závislosti od dĺžky pracovného času. V zmysle uvedeného sa 

priemerná výška  mesačnej mzdy v hospodárstve za rok 2017 násobí koeficientom 

1,54  podľa počtu obyvateľov a koeficientom 0,2. Plat hlavného kontrolóra  je od 

1.1.2018 v sume 294,00 eur. 

            zmenu odmien poslancov Obecného zastupiteľstva na rok 2018 nasledovne: 

Podľa § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov ( ďalej len  „cit. zákon“) poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä 

vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania. 

Ročná odmena poslancom Obecného zastupiteľstva je vo výške 85% priemernej výška 

mesačnej mzdy v hospodárstve za rok 2017 v sume 954,00 eura, t. j. v sume 811,00 

eur. 

 

 

      B.     B e r i e   n a   v e d o m i e    

 

 

1. Informácie, poskytnuté starostom obce v otvorení zasadnutia. 

 

2. Plnenie uznesení z 33. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Mužla za rok 2017 

 

4. Správu hlavného kontrolóra z kontroly č. 4/2017. 

 

5. Správu hlavného kontrolóra z kontroly č. 5/2017. 

 

6. Zmenu platového nároku starostu na rok 2018 nasledovne: 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov ( ďalej len „cit. 

zákon“) starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu Slovenskej 

republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo § 4 ods. 

7.  Podľa údajov Štatistického úradu SR je priemerná výška mesačnej mzdy 

v hospodárstve za rok 2017 v sume 954,00 eura. V zmysle § 4 ods. 1 cit. zákona sa 

priemerná výška  mesačnej mzdy v hospodárstve za rok 2017 násobí koeficientom 

1,98 podľa počtu obyvateľov a koeficientom 1,2 podľa § 4 ods. 2 cit. zákona. Plat 

starostu je od 1.1.2018 v sume 2 267,00 eur.  

V zmysle Čl. I ods. 7 zákona č. 377/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 



pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ 

zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2016 v § 4 sa vypúšťajú odseky 4 a 9. Pôvodné 

znenie § 4 ods. 4 zákona bolo: „ Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz 

ročne prerokuje.“ Z uvedeného dôvodu platový nárok starostu od 1.1.2018 nie je 

predmetom schvaľovania.    

 

 

       C.    N e s c h v a ľ u j e  

 

 

1. Mesačný príspevok vo výške 100 euro za službu hotovostný výber z bankomatu 

v priestoroch Supermarketu Coop Jednota Nové Zámky pre spoločnosť ATM Point 

s.r.o. Jegorovova 29A, 974 01 Banská Bystrica 

 

 

D.     P o v e r u j e 

 

1. Starostu obce, aby podľa §4, ods. 5a, bod 1., Zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení zahájil proces označenia ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Mužla. 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Iván Farkas 

              starosta obce v. r.  


